POLÍTICA DE COOKIES
El titular d’aquesta web és CERVESES MORITZ, SA (d’ara endavant, MORITZ), societat
mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 45334, foli 198, secció
8, full B 187561, inscripció 29, amb CIF núm. A-61812897 i el domicili social de la qual
es troba situat a la Ronda Sant Antoni, 39, 08011 de Barcelona (Espanya). Si ho vol, pot
obtenir més informació sobre nosaltres en el nostre Avís legal i les Condicions d’ús.
En aquesta pàgina trobarà informació sobre la nostra política de recollida i tractament
de cookies a promosmoritz.com, moritz.com i a feina.moritz.com.

Quan hagi llegit tota la informació facilitada, si decideix seguir navegant per aquest lloc
web sense haver configurat els navegadors per impedir la instal·lació (total o parcial)
de cookies, estarà donant el seu consentiment perquè MORITZ utilitzi les cookies
configurades en aquesta web en els termes i les condicions d’aquesta Política.
En aquesta web, MORITZ fa servir cookies amb finalitats tècniques, estadístiques i
analítiques.
Si vol saber més coses sobre l’ús que fem de les cookies en aquesta web, el convidem a
seguir llegint el text que trobarà a continuació.
Què són les cookies i per què s’utilitzen?
Les cookies són fitxers o arxius que es descarreguen a l’ordinador/smartphone/tauleta
de l’usuari quan aquest accedeix a determinades pàgines web.
Les cookies permeten emmagatzemar certes dades sobre el dispositiu de l’usuari o
sobre la seva navegació. Aquestes dades podran ser actualitzades i recuperades pel
responsable de la seva instal·lació amb diverses finalitats, com per exemple, obtenir
informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip, veure quines
pàgines han estat visitades, el temps de connexió, la ciutat a la qual està assignada
l’adreça IP des de la qual s’hi accedeix, el nombre de nous usuaris, la freqüència i
reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador, o l’operador o el tipus de
terminal des del qual es fa la visita, analitzar el funcionament d’una pàgina, detectar
problemes tècnics, etc. Així mateix, segons la informació que continguin i la manera en
què s’utilitzi el terminal, es poden utilitzar per reconèixer l’Usuari.
Quin tipus de cookies hi ha?
Les cookies poden classificar-se en tres categories: segons qui sigui l’entitat que
gestioni l’equip o el domini des d’on s’envien les cookies i es tractin les dades; segons
el període de temps en el qual resten actives a l’equip terminal; i segons la finalitat per
la qual es tractin les dades obtingudes.

Segons l’origen, les cookies poden classificar-se com a pròpies o de tercers; sobre la
base de la seva durada, les cookies es classifiquen en cookies de sessió i en cookies
permanents; i segons la seva finalitat, les cookies poden classificar-se en tècniques, de
personalització, d’anàlisi o estadística d’ús i publicitàries, entre d’altres.
Per què és important el seu consentiment?
De conformitat amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic, MORITZ podrà instal·lar cookies en el terminal dels
usuaris amb la condició que aquests hagin prestat el seu consentiment després que
se’ls hagi proporcionat informació clara i completa sobre la seva utilització. L’objectiu
d’aquesta Política és facilitar aquesta informació de manera útil per a l’Usuari.
No obstant això, cal advertir que no totes les cookies tenen la mateixa consideració
des del punt de vista legal. Algunes cookies, pel fet que no es consideren intrusives,
estan exemptes de l’obligació de ser informades. Aquestes són cookies que permeten
la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa, així com les que estrictament
presten un servei expressament sol·licitat per l’usuari, com, per exemple:
Cookies d’entrada de l’usuari.
Cookies d’autenticació o identificació d’usuari (únicament de sessió).
Cookies de seguretat de l’usuari.
Cookies de sessió de reproductor multimèdia.
Cookies de sessió per equilibrar la càrrega.
Cookies de personalització de la interfície d’usuari.
Cookies de complement (plug-in) per intercanviar continguts socials.
Malgrat això, a MORITZ considerem important que la relació amb l’Usuari estigui
sempre acompanyada d’un alt nivell de transparència i confiança, de manera que en
aquesta Política de cookies l’Usuari podrà trobar totes les cookies que fem servir.
Quines cookies fa servir aquesta web?
A MORITZ creiem que el principi de transparència ha de ser un dels elements
vertebradors en la relació amb els nostres usuaris. Per això hem posat a la seva
disposició totes les cookies, tant pròpies com de tercers, utilitzades a moritz.com i a
feina.moritz.com:

Si identifica alguna cookie de la qual no s’informa, pot posar-se en contacte amb
nosaltres a través del nostre formulari de contacte i procedirem a identificar la cookie
i declarar-la.

Aquesta Política de cookies podrà ser modificada sempre que es produeixin canvis en
la seva configuració i/o utilització. Amb la finalitat de mantenir la màxima
transparència amb l’Usuari, MORITZ mantindrà sempre publicada la versió actualitzada
en aquest lloc web tot fent constar la data d’actualització al final d’aquesta pàgina.
A més d’aquestes cookies, hi ha altres tipus de mètodes per desar certa informació
dels visitants que permeten automatitzar tasques i facilitar la navegació, com pot ser
l’ús de píxels o beacons de seguiment, o la utilització de l’emmagatzematge local i de
sessió del navegador.
Li recomanem que revisi la configuració del seu navegador si vol limitar o eliminar la
informació emmagatzemada d’aquesta manera.
Com puc administrar les cookies?
Pot administrar les cookies en la configuració del navegador. La configuració dels
navegadors pot variar segons el desenvolupador i la versió, per això, per administrar
les cookies, ha de consultar la configuració corresponent dins del seu navegador.
La majoria dels navegadors indiquen com pot configurar el seu navegador perquè no
accepti cookies, perquè se’l notifiqui cada vegada que rebi una nova cookie, així com
per desactivar-les completament. Per controlar quin ús vol que es faci de la seva
informació, pot configurar el navegador del seu terminal de la manera que cregui més
convenient per a vostè.
En tot cas, li fem notar que, si es desactiven les cookies tècniques i/o de funcionament,
la qualitat de la pàgina web pot disminuir o pot ser que costi més identificar-lo.
Li indiquem els següents enllaços, on podrà trobar més informació sobre la
configuració de cookies en els diversos navegadors:
Chrome
Chrome per a Android
Explorer
Firefox
Safari
Safari per a IOS
Windows 10: Microsoft Edge
MORITZ actualitzarà els enllaços proporcionats anteriorment en aquesta Política de
cookies de manera regular. No obstant això, és possible que, en alguns moments,
aquests no corresponguin amb l’última versió publicada pel desenvolupador de cada
navegador.
També hi ha alguns recursos útils que ofereixen informació detallada sobre els tipus de
cookies, com s’utilitzen i com pot administrar les seves preferències de cookies a
About Cookies o a All About Cookies.

Si vol tenir més control sobre la instal·lació de cookies, pot instal·lar programes o
complements al seu navegador, coneguts com eines de “Do Not Track”, que li
permetran triar aquelles cookies que vol permetre.
Quines responsabilitats assumim?
Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies, i és des
d’aquests llocs des d’on ha d’efectuar el seu dret a eliminar-les o desactivar-les.
MORITZ no pot garantir el correcte o incorrecte tractament de les cookies per part
d’aquests navegadors.
En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva
decisió de no acceptar-les.
Si té qualsevol dubte o consulta sobre aquesta Política de cookies, no dubti a contactar
amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.[ZV10]
Vincles a serveis de tercers
Alguns dels serveis prestats per la web de MORITZ poden contenir vincles a
aplicacions, serveis, eines i llocs web de tercers, que vostè pot fer servir conjuntament
amb aplicacions, serveis, eines i llocs web de tercers que no estan vinculats de cap
manera a MORITZ, com ara Facebook, Tumblr, Twitter i Pinterest.
MORITZ no és responsable de la seguretat ni de la transparència en la informació
sobre la seva privacitat aportada als usuaris per tercers.
Li recomanem que revisi les polítiques de privacitat i ús de cookies de les aplicacions,
xarxes socials i webs de serveis que fa servir de manera habitual.

